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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 15
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/17 – alokace použitelných finančních 
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek 
nedočerpaného účelového příspěvku, úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, 
odbor sociálních věcí, a kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy 
nemovitého majetku

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 41/17, kterým se:

1. navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 o celkovou částku 3.035.000,00 
Kč, z toho:

     a) navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje na rok 2017 prostřednictvím financování 
– změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou 
částku 885.000,00 Kč,

Příspěvková organizace IČO Akce Částka 
tis.Kč

Domov důchodců Sloup v Čechách, 
příspěvková organizace

48282928 Zpracování projektové dokumentace k 
projektu „Snížení energetické náročnosti 
levého a pravého předzámčí – Domov 
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace

285,00

Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb Libereckého 
kraje, příspěvková organizace

70868476 Zpracování projektové dokumentace k 
projektu „Snížení energetické náročnosti 
budovy ve Dvorské 445 – Centrum 
intervenčních a psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, příspěvková organizace

250,00

Domov důchodců Jablonecké Paseky, 
příspěvková organizace

71220011 Oprava zadního nádvoří a příjezdové
komunikace

350,00

CELKEM 885,00

     b) navýšení nedaňových příjmů o částku 2.150.000,00 Kč, získaných z vratek 
neodčerpaných účelových příspěvků poskytnutých odborem sociálních věcí v roce 
2016 z kapitoly 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor 
sociálních věcí, které jsou smluvními závazky přecházejícími z roku 2016 do roku 
2017 u níže uvedených příspěvkových organizací,

Příspěvková organizace IČO Akce Vratka v 
roce 2017 

tis. Kč

Vráceno dne

Domov důchodců Český Dub, 
příspěvková organizace

71220020 Domov důchodců Český Dub 
- výměna oken

1 800,00 17. 1. 2017

Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace

71220011 Oprava zadního nádvoří a 
příjezdové komunikace

350,00 1. 2. 2017

CELKEM 2 150,00
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2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 ve výši 3.035.000,00 Kč, 
z toho:

A) kapitola 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, ve 
výši 535.000,00 Kč, převod již schválených akcí z roku 2016 do rozpočtu roku 2017:

     a) číslo akce 05500111509, Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková 
organizace - Zpracování projektové dokumentace k projektu Snížení energetické 
náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, 
příspěvková organizace, ve výši 285.000,00 Kč,

     b) číslo akce 05500121502, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, příspěvková organizace -  Zpracování projektové dokumentace k 
projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum 
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková 
organizace“, ve výši 250.000,00 Kč,

B) kapitola 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, ve výši 
2.500.000,00 Kč, převod již schválených akcí z roku 2016 do rozpočtu roku 2017:

     a) číslo akce 05500031512, Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková 
organizace - Oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace, ve výši 700.000,00 
Kč,

     b) číslo akce 05500011515, Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace –
výměna oken, ve výši 1.800.000,00 Kč,

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 05 Účelové příspěvky 
příspěvkovým organizacím, odbor sociálních věcí:

     a) do výše 285.000,00 Kč zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková 
organizace, IČO: 48282928 - Zpracování projektové dokumentace k projektu 
Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců 
Sloup v Čechách, příspěvková organizace, číslo akce 05500111509,

     b) do výše 250.000,00 Kč zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70868476 - Zpracování projektové 
dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 –
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, číslo akce 05500121502,

2. o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku formou 
zálohové platby ve výši 50 % (v celkové výši 267.500,00 Kč):

     a) tj. ve výši 142.500,00 Kč zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková 
organizace, IČO: 48282928,

     b) tj. ve výši 125.000,00 Kč zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70868476,

do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 
30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného 
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 3,

3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 10. 12. 
2017,

4. o předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování akce 
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 4, v termínu do 31. 
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12. 2017,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 41/17 Zastupitelstvem 
Libereckého kraje

a  u k l á d á

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí:

1. předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/17 k projednání Zastupitelstvu 
Libereckého kraje.

Termín: 28. 02. 2017

2. zajistit informování ředitelů zmíněných příspěvkových organizací o tomto usnesení, po 
schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 41/17 Zastupitelstvem Libereckého 
kraje.

Termín: 31. 03. 2017


